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Acta n.º 21/2006 
 

 

Aos vinte e dois dias do mês de Setembro do ano de dois mil e seis, no Salão 

Nobre, no edifício-sede do Município, sito no Largo da República desta cidade, reuniu 

extraordinariamente a Câmara Municipal de Leiria, tendo estado presentes a Senhora 

Presidente, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa e os Senhores Vereadores Dr. 

Vítor Manuel Domingues Lourenço, Eng.º Fernando Brites Carvalho, Dr. António Manuel de 

Faria Ferreira, Dr.ª Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães, Eng.ª Isabel Maria de Sousa 

Gonçalves dos Santos, Eng.º Carlos Manuel Lopes Ferreira Martins, Dona Célia Maria do 

Arneiro e Dr. Raul Miguel de Castro. 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Sérgio Silva, Director do 

Departamento Financeiro e Administrativo. 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às dez horas e dez minutos a Senhora Presidente deu início à reunião, com a 

seguinte Ordem de Trabalhos:  

1. Valorlis. Alteração do local do aterro municipal 

2. Lei das finanças locais. Parecer da ANMP 

3. XIII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

4. Protocolo de Delegação de Competências nas Freguesias 

5. Relatório das piscinas 

6. Processo de obras particulares n.º 986/01–SIMO-Soc. Imobiliária de Cinemas, 

S.A. 

 

 Período de antes da ordem do dia  

 

A Senhora Presidente informou que foi solicitado por um deputado do Partido 

Socialista uma reunião com a Câmara e todos os deputados do Partido Socialista pelo 

Distrito de Leiria, tendo ficado marcado, para dia 9 de Outubro às 11horas e 30 minutos, 

para a preparação do PIDAC 2007, com o intuito de saber quais são os projectos que 

consideravam importantes para o concelho. Achou que seria interessante se pudessem 

estar, para se dar uma visão conjunta da Câmara. 
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O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho informou que na 3.ª feira, dia 26 de 

Setembro, às 9.00 horas, será aberto o trânsito na zona do Rossio, nas condições que foram 

discutidas e aprovadas, nomeadamente a limitação a 30 Km/hora. Aos domingos e feriados 

entre as 9.00 horas e as 20.00 horas, o trânsito será proibido. Na próxima Primavera a 

excepção estender-se-á aos sábados à tarde. 

Mais disse, haver trabalhos que ainda iriam continuar nomeadamente na área dos 

jardins, sistemas de rega, plantações, algumas afinações na calçada.  

 

O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins questionou a hipótese de se arranjar uma 

solução para a rotunda de paralelos (Rotunda do Sinaleiro). Isto porque, quando se circulava 

na rotunda de paralelos e se entrava na Rua Machado Santos gerava-se confusão com os 

peões. Os peões desordenados param o trânsito todo. Reparava-se mais quando o tempo é 

escasso. Dever-se-ia arranjar uma maneira de ordenar os peões.  

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho respondeu que existem várias formas 

de abordar este problema. Era possível colocar ali um semáforo só para peões. Mas, 

geralmente, o semáforo de peões estava associado a um semáforo para automobilistas e 

não era só para a passadeira. Tem que ser para toda a envolvente. O objectivo era dissuadir 

o trânsito do centro, havia muitas pessoas que passavam ali que não tinham necessidade de 

passar. 

A solução que estava lá não era a ideal, mas, nas circunstâncias existentes, era a 

possível. 

 

 Ordem do dia  

 

Ponto um 
Valorlis. Alteração do local do aterro municipal 
DLB N.º 1203/06 | A Senhora Presidente começou por dizer que este assunto foi sempre 

tratado pela Câmara toda desde o princípio, desde que o problema se colocou na 

Assembleia Geral da VALORLIS. Fizeram-se várias e sucessivas reuniões analisando os 

prós e os contras, i.e., as vantagens e desvantagens. Neste momento, estava-se na posse 

de todos os elementos para se tomar uma decisão responsável e equilibrada que era isso 

que os cidadãos esperavam dos autarcas. Por isso, naturalmente, queria ouvir a opinião de 

todos. 

Alguns elementos que pesavam para a manutenção no mesmo local, nomeadamente 

as questões financeiras e do agravamento que a mudança implicará para os cidadãos, 

porque somos o maior produtor - mais de 9 euros/tonelada que representam cerca de 80 mil 

contos a mais -, e, naturalmente, esse valor vai ter que ser repartido, ainda que algum custo 

seja suportado pelo Município depois incidirá no cidadão, isto é um dado objectivo, da 

mudança de localização do aterro. 
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Outra desvantagem que tinham de se avaliar na mudança para Pombal prendia-se 

com as estradas deste concelho com muito trânsito de resíduos e a serem degradadas e 

mais impacto ambiental negativo.  

A outra questão era a manutenção ali de uma estação de triagem e transferência dos 

resíduos para o aterro final. 

Por outro lado, e em primeiro lugar, o acordo para-social que tinha sido assinado há 

dez anos não por eles, mas por autarcas que na altura tinham responsabilidades e que 

entenderam que foi a saída que tiveram para conseguir resolver o problema. Não lhes 

competia agora dizer se foi bem ou mal decidido mas, as circunstâncias levaram a que 

assim fosse resolvido. 

O acordo para-social era muito claro quando dizia que o aterro ficava ali dez anos e ao 

fim deste tempo era transferido. Isto criou expectativas nas populações, estas acreditaram 

que isto iria acontecer. Achou que era um dado a ter em conta tendendo sobretudo à 

credibilidade da acção política e às decisões que tomavam. 

Achando que este factor tinha um grande peso na decisão final, adiantou ainda, a 

Senhora Presidente estar convencida que a Valorlis funcionava bem, que a sua gestão era 

rigorosa, que tinham muito cuidado no tratamento. Ao longo deste tempo fomos ouvindo as 

pessoas e estas não concordavam, isto são dados objectivos e reais. A vida útil do aterro 

actual, termina mais ou menos daqui a um ano. Havia o prazo de um ano para arranjar 

solução alternativa. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro afirmou que a partir do momento em que esta 

contestação começou, a margem de manobra para se poder acordar a eventual manutenção 

com aquelas contrapartidas que estava a ser feita, encolheu.  

A título pessoal, o Dr. Raul Castro, e não como eleito pelo Partido Socialista, era óbvio 

que tinha de tomar uma posição, já que havia um acordo para-social que assinou ao tempo 

na qualidade de Presidente da Câmara da Batalha, bem como o compromisso assumido 

durante a campanha eleitoral para as autárquicas. Sabia o que esse acordo tinha ajudado a 

resolver na época, e com esse compromisso, tinha alguma dificuldade em poder alterar a 

posição já tomada e que era o cumprimento do acordado. Aliás, quando fosse a votação,  

votaria contra a manutenção  para poder haver alguma coerência quanto a todo o processo. 

É óbvio que o problema é extremamente complexo e já tinha tido o cuidado de alertar para 

outra situação que tinha a ver com a impossibilidade de cumprimento da rotatividade quanto 

a Batalha e Porto de Mós, pois não estava a ver estes concelhos a assumirem a instalação 

de uma infraestrutura daquela natureza, face à morfologia daqueles concelhos- por um lado 

há serra, com os respectivos algares, por outro as zonas baixas estão ocupadas com 

estruturas urbanas. 

Penso que há aí uma alternativa de carácter técnico, que passa por uma nova 

implantação numa zona límitrofe de Leiria, Pombal e Ourém, aproveitando novas técnicas de 

reciclagem, associada a co-incineração, como existem já vários exemplos no Mundo, 

nomeadamente em Amsterdão (Holanda),sem que haja qualquer prejuízo para as 

populações. Por este andar e na falta de novos métodos, não haverá no futuro, espaço 

adequado para tratar resíduos urbanos, um pouco à semelhança dos terrenos para 

cemitérios, que só agora começam agora a apostar em cremações. 
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Cada vez há mais lixo e portanto qualquer dia não há espaço para pôr o lixo. Tem que 

haver soluções e serem encaradas a curto prazo.  Para ele, o acordo para-social é muito 

claro em relação ao concelho que se seguia (Pombal), embora devesse ser assumida uma 

solução que completasse uma determinada área e só 3 concelhos a podem ter, conforme já 

foi referido. Leiria já cumpriu a sua parte durante 10 anos. Tinha que se apostar numa área 

devidamente salvaguardada de novas construções, seja preservada ambientalmente em si, 

com cortinas arbóreas fortes, que contemplassem formas de reciclagem e de incineração. 

Muitas cidades europeias, noutros estádios de evolução, obtiveram soluções próprias.  

A questão financeira que tem sido um argumento bastante utilizado, era uma situação 

de curto prazo mesmo que o aterro se mantivesse no actual local, pois quando se viesse a 

mudar para outro concelho, este problema existiria sempre. Também não acreditava que 

indo para Pombal, que os custos iriam ser estes, por uma razão simples: não fazia sentido 

que toda a zona periférica num raio de 25 Km, tivesse que vir para Leiria, se estava mais 

perto de Pombal. 

A sua posição aqui, em termos pessoais, não podia ir contra uma coisa que assinou. 

Foi a melhor solução, a melhor coisa na altura, e se fosse agora Presidente da Batalha, era 

óbvio que defenderia  a alternativa já enunciada. 

Queria alertar também para a legislação que está em vias de ser aprovada, a qual só 

por si irá agravar as taxas de resíduos em cerca de €9,00.  

Este problema não pode ser analisado unicamente com base na vertente económica. 

Alguém disse um dia que as pessoas não podem ser tratadas como números. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho disse que se se fizesse uma análise 

em termos exclusivamente racionais, e segundo critérios sobre os custos de transferência, 

facilmente se chegaria à conclusão que se devia ficar ali mais algum tempo. Isto se 

pensássemos meramente em termos económicos. O Dr. Raul Castro já disse, foi feito o 

acordo na altura, um passo muito importante que foi dado para eliminar as lixeiras, que até 

tinham queimadas a céu aberto. 

Tinha sido um avanço muito positivo. Foi feito o melhor na altura mas, quando foi 

tomada essa decisão, ele, Eng.º Fernando Carvalho estava na Assembleia Municipal e tinha 

sido transmitido às populações o que fora acordado. Se se mantivesse o aterro no mesmo 

local, achava que estavam todos a contribuir para desacreditar a classe política, com o não 

cumprimento dos acordos efectuados. Achou que o melhor seria fazer o que estava 

estipulado no acordo para-social, e portanto assegurar a rotatividade para os outros 

concelhos. 

O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins afirmou ter algumas dúvidas, o acordo 

para-social que teve em vista a eliminação em céu aberto e passar a fazer parte de uma 

solução económica e técnica melhor, achava-o muito primário, pouco articulado, com pouca 

sustentação. Perante a leitura do artigo 5.ª tinha uma interpretação completamente diferente. 

Para ele, era claro que o próximo concelho seria a Marinha Grande, o corpo do artigo dizia 

que era consoante a percentagem da produção de lixo. O concelho da Marinha Grande tinha 

17% e o de Pombal 13%, tinha dúvidas que o Dr. Narciso Mota colaboraria nessa situação. 

Achou que haveria uma confusão pegada ao sair dali o aterro, sem saber para onde. 
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Tinha algumas dúvidas, caso fosse a Marinha Grande a escolhida onde iria ficar e, 

onde iria ficar daqui a 10 anos. Tem reservas sobre a sequência daquilo que se iria fazer, 

qual o concelho a seguir, qual o terreno e daqui a quanto tempo estará pronto para receber o 

aterro. 

A Quinta do Banco era uma zona de Pinhal mas, agora com a auto-estrada A8, A17, o 

TGV e o prolongamento da zona Industrial vinha dar um carácter diferente àquela área. A 

médio prazo as autarquias teriam de rever o enquadramento daquilo. Nesta perspectiva, a 

Valorlis preocupava-o, mas mais ainda a Resilei. Em toda a documentação que lhe foi 

entregue não conseguiu encontrar nada que o esclarecesse em relação a esta. Perguntou 

quando é que o aterro da Resilei foi para lá, quem aprovou e se estava previsto até quando. 

Relativamente à Valorlis tinha a ideia que as coisas seriam mais ou menos bem 

geridas, que existia responsabilidade de quem geria aquilo, da Resilei tem as maiores 

dúvidas e objecções. 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves informou que em relação à cláusula 

5.ª do acordo Parassocial a mesma contém os nomes dos concelhos discriminados, no que 

respeita à rotatividade, é taxativo, e sob o ponto de vista jurídico há uma interpretação de 

que é essa a descrição válida. Isto porque a produção de resíduos que serviu de base ao 

estudo inicial é variável ao longo do tempo e o que juridicamente conta é o que está 

expresso, no caso - Pombal.  

Em relação ao aterro da Resilei, foi um concurso a nível nacional, promovido pelo 

Ministério do Ambiente, para 4 aterros de resíduos industriais banais no território nacional, 

um deles nesta região, que foi autorizado e licenciado pelo Instituto de Resíduos e pelo 

Ministério do Ambiente. A candidatura foi apresentada por particulares. Até então os 

resíduos industriais banais produzidos na área dos municípios que integram a Valorlis 

estavam a ser depositados no aterro sanitário da Valorlis, por imposição do Instituto de 

Resíduos. O aterro da Resilei recebia resíduos industriais banais provenientes de uma zona 

maior do que a área abrangida pelo sistema da Valorlis. 

Mais disse, não haver nenhum tempo específico de vida útil dos aterros. Este tempo 

tinha a ver com a área de terreno disponível, quando era projectado e licenciado o aterro, o 

que condiciona a capacidade de recepção e deposição dos resíduos e logo a vida útil do 

aterro.  

A Senhora Presidente explicou que a Resilei foi inaugurado pelo Ministro Isaltino 

mas, o licenciamento foi feito antes, no tempo do Eng.º Sócrates, Ministro do Ambiente. Mais 

disse, que o que se poderia fazer em relação a esta empresa era alertar o Ministério do 

Ambiente, que é a entidade que tutela o funcionamento desta, manter uma atitude de 

permanente “ perseguição “ para funcionar nas condições necessárias. Tinha algum 

impacto, e como tal teriam de ter uma atenção redobrada. Aquilo tinha regras mas, se não 

se andasse em cima deles, poderia existir uma tendência para o abuso das regras. Eles 

deveriam sentir que estavam a ser fiscalizados. 

A outra questão, a tentativa de expansão da Resilei aí, cabia à Câmara ter uma 

palavra. Não cabia o licenciamento mas cabia o parecer. Se houvesse intenção de 

alargamento diziam que não. Se eles têm a obrigatoriedade de dar resposta a uma região, 

então agora que haja outras zonas que suportassem este custo.  
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Se tinha uma confiança absoluta na gestão da Valorlis, sabendo no entanto, que 

incomodava, que tinha as suas sensibilidades, em relação à Resilei, era uma coisa privada 

cujo objectivo era realizar dinheiro para amortizar o investimento que foi feito. Quando abriu 

era excelente mas poderia haver tendência para certos abusos, se não houvesse uma ou 

várias entidades permanentes a fiscalizar e, não permitir que se alargasse. Aquilo era para 

uma região e não tinha que ser sempre Leiria     

A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães informou que estava a aguardar uns 

elementos que pediu ao Ministério do Ambiente e ao Instituto de Resíduos, relativamente ao 

funcionamento da Resilei na sequência da moção apresentada. Mais informou, que após a 

recepção desses elementos os fará chegar a todos os membros da Câmara, deixando no 

entanto a nota de que a Resilei tal como a Valorlis, também estava sujeita a 

fiscalizações/vistorias periódicas quer por parte da CCDRC e do Instituto de Resíduos. 

A mesma Vereadora afirmou que compreendia as razões invocadas pelas populações 

relativamente ao mau estar que estes equipamentos provocam, sobretudo ao nível dos 

cheiros, e que essa era a razão da sua decisão, acrescendo  ainda o facto de ter sido 

assinado um acordo parassocial que deve ser cumprido, no respeito pela vontade dos 

responsáveis políticos de então. Todavia e na qualidade de Vereadora do Ambiente, quero 

deixar claro que esta posição em nada retira a importância e o papel que os aterros 

sanitários desempenham em termos de preservação do ambiente e consequente qualidade 

de vida. 

O Sr. Vereador Eng. Fernando Carvalho disse que independentemente do novo local 

do aterro ser Pombal ou Marinha Grande, esta situação não deveria afectar a decisão. O 

novo local seria decidido em sede própria, e não na Câmara de Leiria. 

 

O Senhor Vereador Dr. António Ferreira afirmou que eram muitos hectares que 

estavam entre Leiria e a Marinha Grande, e eram imprescindíveis para um desenvolvimento 

harmonioso das duas cidades e para a ligação entre elas. Era um sítio por Exa. para fazer 

projectos comuns, tinham boas acessibilidades, e devido às vias de comunicação A8 e A17 

estava a ficar  desarborizada. A curto prazo, aquela zona deveria ficar totalmente desafecta 

de lixos, não seria por acaso que os oportunistas andaram a comprar terrenos nesta zona. 

Em termos estratégicos, será do interesse de Leiria e da Marinha Grande que esta zona 

fique liberta de lixos, do interesse de toda a gente, não esquecendo os turistas que entravam 

em Leiria e Marinha Grande. Não será sustentável a curto prazo manter esta zona afecta a 

lixos. Temos que ter consciência que era uma zona estratégica com grandes quantidades de 

terreno, era uma zona essencial para criarmos a infra-estrutura de um desenvolvimento 

harmonioso para Leiria/Marinha. 

 A solução não poderia passar só pela saída de uma das empresas terá de ser o conjunto 

das duas, ou então não valerá a pena. Se a Resilei  ficar até 2011, qual o interesse de tirar 

já a Valorlis, mantendo  a Resilei.até 2011. 

Esta situação era muito polémica, tendo a ver com muitas sensibilidades. Para ir para 

a Marinha Grande ficava no mesmo sítio, também não o repugna que a Valorlis ficasse  por 

mais 5 anos no mesmo sítio, daria tempo que Pombal fizesse o estudo ambiental. 
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Era uma posição pessoal, achava que se deveria encontrar a melhor solução para as 

populações e para o concelho mas, livrando  aquela zona de lixo.  

 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves disse que não se podia esquecer que 

o contrato de concessão da Valorlis era por 25 anos e esta empresa iria funcionar nesta 

região, para os fins para que foi constituída, até ao final do contrato de concessão. 

Salientou ainda que, em termos estratégicos e analisando as propostas e os 

objectivos previstos no PERSU II (Plano Estratégico de Resíduos Sólidos Urbanos), 

actualmente em discussão pública, a percentagem de resíduos a depositar em aterro teria 

uma redução substancial (de 64% em 2005 para 11% em 2009), a nível nacional e a aposta 

era naturalmente mais reciclagem e mais valorização, para além de outros processos de 

eliminação dos resíduos provenientes da recolha indiferenciada, que não seja a deposição 

em aterros. 

No entanto e neste caso concreto, não nos podemos esquecer de que foi assinado há 

10 anos por todos os accionistas da empresa, um acordo parassocial, que não teve 

alterações e cujas condições deverão continuar a ser respeitadas. 

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço explicou que os dados que foram 

apresentados todos conheciam mas, a questão do compromisso legal, o contrato que fora 

assinado, o acordo para-social era como um testamento, onde se dizia que dali a 10 anos 

teria de haver um solução alternativa a este espaço. O Senhor Vereador Eng. º Fernando 
Carvalho já tinha referido a imagem que o cidadão tinha dos políticos, enquanto decisores 

mas também, era o impacto social que determinava a medida que este tinha perante as 

populações. Quando as questões sociais entravam nas nossas decisões, transformam-se 

num movimento quase impossível de parar. 

O impacto de manter parece-lhe uma consequência mais gravosa do que aqueles 

ditas pela Sra. Presidente. Mais que o impacto económico era o impacto social. 

A Senhora Presidente explicou que teriam de ser pragmáticos e realistas, tinha 

concordado quase na totalidade com o que o Dr. António Ferreira tinha dito. Do ponto de 

vista de desenvolvimento, integrando os 2 concelhos, era uma zona importante. Tinham 

dados objectivos e concretos e, isso seria para o futuro. Tinham um papel decisivo em 

relação à Valorlis e teriam que ser interventivos em relação à Resilei. Apesar de não terem 

qualquer capacidade de decisão sobre esta, podia-se ter alguma possibilidade junto do 

Ministério do Ambiente, para fazerem mais fiscalizações. Se se chegasse à conclusão que 

existiam abusos e violações fechavam e iam para outro lado, se se comprovasse que até 

funcionava bem, deveria intervir-se, fazendo mais fiscalizações.  

O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins afirmou que em relação à vertente social, 

se não nos ia acontecer o mesmo que aconteceu à Marinha Grande quando Leiria escolheu 

aquele terreno. Se for para Pombal se não iríamos ficar com aquilo ao lado durante 10 anos 

e aí tinha-se novamente a vertente social. 

A Senhora Presidente disse que o que mais pesava na sua decisão e pensamento 

era a assinatura daquele acordo para-social. Foi assinado na altura, foi o que foi possível 

fazer, não interessava se foi bem ou mal feito. As populações acreditaram naquilo, foi 
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“vendido aquele produto” e dizer agora que por razões económicas se teria de voltar atrás, 

perdia-se toda a credibilidade.  

Em relação à questão do Eng.º Carlos Martins dizer que ainda existia algum tempo, 

era verdade mas teria que lembrar caso se optasse pela manutenção ali, provavelmente o 

tempo gasto iria ser superior à mudança para outro lado. Evidentemente, uma decisão como 

a manutenção ali daria origem a providências cautelares legalmente sustentáveis. 

Dum ponto de vista político, era mais complicado serem obrigados a tirarem aquilo dali 

por ordem do Tribunal do que ser a Câmara a decidir livremente. 

Uma das coisas que se lembrou enquanto os ouvia seria de cumprir o acordo para-

social, respeitar as decisões tomadas anteriormente mas, na parte final da deliberação 

colocariam que entendiam que os terrenos envolventes do aterro deviam manter-se com 

classificação do uso previsto do actual PDM, o que se entende como zona florestal.  

 
A Câmara Municipal de Leiria, analisada exaustivamente a problemática da 

localização do novo aterro sanitário da Valorlis, e atendendo nomeadamente: 

- Ao disposto no acordo para-social que acompanhou a criação da empresa Valorlis, e que 

prevê a instalação daquele equipamento de uma forma rotativa entre os seis Municípios 

aderentes ao sistema; 

- Aos incómodos provocados aos habitantes das Freguesias da Barosa e Parceiros pelo 

funcionamento do aterro na Quinta do Banco; 

- Às legítimas expectativas que o disposto no referido acordo para-social criou nas 

populações daquelas Freguesias; 

Deliberou por unanimidade considerar que deve ser cumprido o acordo para-social 

da empresa Valorlis, não obstante o aumento de encargos que esta deliberação 

forçosamente acarreta para os Municípios e os munícipes. 

A Câmara Municipal de Leiria entende ainda, nesta ocasião, ser seu dever realçar a 

forma globalmente positiva como o aterro sanitário vem funcionando, o que se prova com as 

conclusões do recente estudo conduzido por uma equipa do Instituto Superior Técnico, entre 

as quais importa destacar a que demonstra uma melhoria da qualidade das águas desde o 

encerramento da lixeira e a entrada em funcionamento do aterro sanitário. 

Mais deliberou que deve ser mantido o uso dos solos actualmente previsto no PDM 

para aquela zona. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto dois 
Lei das finanças locais. Parecer da ANMP 
DLB N.º 1204/06 | A Senhora Presidente informou que na passada Terça-Feira, dia 19, foi 

aprovada por unanimidade a Resolução de Parecer do Conselho Geral da ANMP – 

Associação Nacional de Municípios Portugueses sobre a proposta do Governo para a nova 

lei das finanças locais. Em consequência foi pedido que em todas as câmaras e assembleias 

municipais este assunto fosse posto à consideração, fosse analisado e se adoptasse uma 
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decisão de apoio à posição assumida pela ANMP. A Senhora Presidente colocou à 

consideração o assunto, bem como a aprovação de parecer. 

O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins perguntou qual seria o reflexo destas alterações 

em relação ao concelho de Leiria. 

A Senhora Presidente informou que no que dizia respeito à participação do Município no 

Orçamento do Estado existia uma previsão de um aumento de 1,2%, mas em simultâneo 

tinham uma redução do IMI rústico, cerca de 50%, que reverterá directamente para as 

freguesias. Existiam também dúvidas sobre as consequências em todos os municípios na 

questão do endividamento, porque o que está previsto na proposta do Governo é que para o 

cálculo do endividamento líquido entram todos os tipos de empréstimos contraídos nos 

últimos anos. Mas, existiam perspectivas de que viesse a haver uma alteração na aprovação 

na especialidade, onde os empréstimos que foram contraídos no passado e que não 

contavam para a capacidade de endividamento, entrassem agora para o cálculo do 

endividamento líquido, nomeadamente os relativos ao Euro 2004, às intempéries e à 

habitação social. Se estes saíssem da fórmula de cálculo as consequências no Município de 

Leiria não seriam tão gravosas. Mas se estes empréstimos entrarem para o cálculo os 

efeitos serão gravosos. Disse ainda que existia a perspectiva de ser corrigido no âmbito da 

discussão na Assembleia da República, mas o que estava em causa era o texto da proposta 

que tinha sido aprovado pelo Governo.  

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro disse que existiam coisas algo complicadas, mas a  

proposta da nova lei também trazia coisas positivas, como, por exemplo, o fundo social e o 

problema da Rede Natura. Iria abster-se porque, para ele, esta proposta de nova lei trazia 

coisas que considerava positivas mas, por outro lado, havia coisas que não aceitava. 

A Senhora Presidente referiu que o fundo social poderia ser positivo mas também se 

poderia considerar uma ingerência do ponto vista de autonomia do poder local. 

O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins disse que, para ele, quando na deliberação da 

resolução do parecer dizem “ rejeitar inequívoca e frontalmente a Proposta de Lei…” é muito 

mau, parecendo que esta não trazia nada de positivo. Como não teve tempo para analisar 

melhor este assunto iria abster-se. 

 
Analisado o assunto a Câmara deliberou por maioria, com os votos de abstenção 

dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dr. António Ferreira e D. 

Célia Arneiro eleitos pelo Partido Socialista, o seguinte: 

a) rejeitar inequívoca e frontalmente a proposta de Lei das Finanças Locais 

b) proceder à convocação de um Congresso Extraordinário, fórum por excelência de 

debate e de discussão dos eleitos locais, que aprovará as medidas aptas a fazer 

face a este momento gravíssimo para o Poder Local. 

c) sugerir desde já a todos os órgãos autárquicos que, por todos os meios, informem e 

esclareçam as populações respectivas sobre a situação criada e as consequências 

que a mesma terá na vida dos cidadãos. 

d) recomendar a todos os órgãos autárquicos que questionemos deputados eleitos 

pelos círculos eleitorais respectivos sobre a enorme responsabilidade que 

assumiram perante os eleitores, ao aprovarem esta Lei das Finanças Locais. 
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e) que sejam solicitadas audiências a Sua Excelência o Presidente da República, a 

Sua Excelência o Primeiro-Ministro e aos grupos parlamentares da Assembleia da 

República. 

f) Recomendar às assembleias municipais e às Câmaras municipais que promovam a 

realização de reuniões tendo em vista a análise desta problemática, culminando a 

discussão com uma deliberação de rejeição inequívoca da Proposta de Lei de 

Finanças Locais. 

g) Sugerir aos municípios -  tendo em vista aclarar perante a opinião pública qual o real 

contributo dos municípios para as dificuldades financeiras que o país atravessa – 

que procedam à publicação de anúncios em jornais regionais e locais, utilizando o 

modelo previamente definido pela ANMP, bem como à sua difusão nos sítios das 

Câmaras Municipais  na Internet, nos mupis, através de mailings e em quaisquer 

outros suportes convenientes. 

h) Manter o total empenhamento da ANMP para, em conjunto com o Governo e a 

Assembleia da República, procurar e encontrar as melhores soluções para o Poder 

Local, dentro da necessária e indispensável articulação institucional, para garantir 

uma maior rentabilização dos meios, no quadro de uma mais justa repartição dos 

mesmos, que assegure os mais elevados índices de bem-estar aos portugueses. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto três 
XIII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 
DLB N.º 1205/06 | Presente a XIII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2006 que se consubstancia na 13.ª Alteração ao Orçamento 

da Despesa, 11.ª Alteração ao Plano de Actividades e 10.ª Alteração ao Plano Plurianual de 

Investimentos de acordo com as normas 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais. 

Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade autorizar a XIII 

Modificação às Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2006, com 

inscrições/reforços no montante de €301.436,00 e diminuições/anulações no montante de 

€256.051,00 e a XIII alteração ao Orçamento para o presente ano de 2006, com 

inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €267.436,00 cada, tal como 

proposto, de acordo com a alínea d) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto quatro 
Protocolo de Delegação de Competências nas Freguesias 
DLB N.º1206/06 | Presente a minuta de protocolo de delegação de competências a celebrar 

com as juntas de freguesia e para execução das obras constantes do mapa abaixo 

transcrito. 

“CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 
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JUNTA DE FREGUESIA DE __________________ 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

OBJECTO : _____________________________________________________ 

Considerando ser convicção desta Câmara Municipal que as juntas de freguesia podem, 

localmente, garantir a prestação de inúmeros serviços de uma forma mais rápida e eficaz e 

com maior racionalização de custos. 

Considerando o que se dispõe no artigo 66.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

designadamente no n.º 1 desse artigo, que permite ser objecto de delegação para as juntas 

de freguesia qualquer das competências dos municípios. 

Considerando o que se dispõe no artigo 15.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, 

designadamente no n.º 2 desse artigo, que estabelece regras sobre o instrumento que 

concretiza a colaboração entre o município e a freguesia. 

Verificando-se que a Junta de Freguesia de __________ tem como prioridade a 

_________________________________, é celebrado o presente protocolo entre a Câmara 

Municipal de Leiria, representada pela Sra. Presidente da Câmara, e a Junta de Freguesia 

_____________, representada pelo Sr. Presidente da Junta, para execução da obra 

“_________________________________________________________”, que se rege pelas 

cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
Objecto da Delegação de Competências 

Constitui objecto do presente protocolo a “_______________________________”, a 

executar na Freguesia de ______________.  

Cláusula Segunda 
Delegação de Competências 

A Câmara Municipal de Leiria delega na Junta de Freguesia de _____________ a 

competência para a realização da obra referida na cláusula primeira, a levar a efeito em/na 

(Freguesia de ______________)/_____________________, assegurando o respectivo 

financiamento, no montante de € ______________ (valor por extenso). 

Cláusula Terceira 
Direitos e Obrigações das Partes Contratantes 

1 – Compete à Câmara Municipal de Leiria: 

a) Prestar apoio técnico à Junta de Freguesia de ____________, sempre que esta 

o solicite, designadamente na execução do projecto e na fiscalização da obra; 

b) Visar os autos de medição, após a execução dos trabalhos; 

c) Processar a transferência para a Junta de Freguesia de __________ da quantia 

acordada, nos termos da cláusula quarta. 

2 – No âmbito do presente protocolo, compete à Junta de Freguesia de ___________ 

exercer os poderes que integram a sua qualidade de dono de obra, nomeadamente: 

a) Tomar as iniciativas e respeitar os procedimentos que decorrem dos regimes 

jurídicos de realização de despesas públicas e de empreitadas de obras públicas 

e, designadamente, a retenção de meio por cento para a Caixa Geral de 

Aposentações. 
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b) A sua execução, de acordo com o projecto existente e com as indicações da 

Fiscalização. 

c) A afixação no local da obra de painel tipo, com a indicação do Dono da Obra, 

Entidade Financiadora, Objecto da Empreitada e Valor do Financiamento. 

Cláusula Quarta 
Transferências de verbas 

As transferências de verbas da Câmara Municipal de Leiria para a Junta de Freguesia 

serão efectuadas mediante a apresentação dos autos de medição e das respectivas facturas 

da obra, confirmados por técnicos da Câmara Municipal de Leiria. 

Em situações excepcionais, devidamente justificadas, poderá a Câmara Municipal 

autorizar a concessão de adiantamentos, na observância das disponibilidades orçamentais 

do momento. 

Quaisquer alterações aos projectos e/ou planos de trabalho das obras terão que ser 

previamente aprovadas pela Câmara Municipal. A execução de obras que se afastem, sem 

motivo justificado, do caderno de encargos ou do programa de trabalhos, poderão levar ao 

não pagamento por parte da Câmara Municipal de Leiria. 

Cláusula Quinta 
Estrutura de Acompanhamento e Controlo 

A estrutura de acompanhamento e controlo de execução do protocolo será 

constituída pelos representantes do Departamento de Obras Municipais da Câmara 

Municipal de Leiria e da Junta de Freguesia de ___________. 

Cláusula Sexta 
Trabalhos a Mais 

Caso se torne indispensável proceder à execução de trabalhos a mais ou trabalhos 

não previstos na empreitada, os mesmos deverão ser sempre submetidos a aprovação da 

Câmara Municipal, ficando o respectivo financiamento também assegurado pelo Município, 

até ao limite permitido pela legislação em vigor. 

Cláusula Sétima 
Dúvidas e Omissões 

As dúvidas de interpretação ou execução do protocolo, assim como as omissões 

que se torne necessário suprir, serão resolvidas por acordo entre as duas entidades. 

Em tudo o que o presente protocolo for omisso, aplicar-se-á a legislação geral e 

específica. 

Cláusula Oitava 
Imposto do Selo 

O presente protocolo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea 

a) do artigo 6.º do Código do Imposto do Selo. 

Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia Setembro de 2006 

Freguesia Est. Ensino 
Tipo de 

intervenção
Orçamento Freguesia 

Proposta de 

Cabimento 

Barreira EB1 Marvila 2006 I 66 
Beneficiação do 

Espaço Exterior 
€16.800,00 

 

4611, de 

11/09/06 

 
CMLeiria/ Acta n.º 21, de 2006.09.22 
 
 



1252 (13) 

Barreira EB1 Barreira 2006 I 311 
Beneficiação do 

Espaço Exterior 
€10.000,00 

4799, de 

22/09/06 

Barreira EB1 Telheiro 2005 I 67 
Pintura do edifício 

escolar 
€4.500,00 

4795, de 

22/09/06 

Chainça EB1 Chainça 2005 I 46 
Beneficiação do 

Espaço Exterior 
€37.500,00 

4612, de 

11/09/06 

Monte Redondo 
EB1 Monte 

Redondo 
2006 I 310 

Adaptação de espaço 

a refeitório 
€18.000,00 

4613, de 

11/09/06 

Maceira EBI da Costa 2006 I 316 
Requalificação do 

espaço de jogo 
€6.000,00 

4796, de 

22/09/06 

Maceira 
EBI Maceira 

Lis 
2006 I 317 

Beneficiação do 

espaço exterior 
€35.000,00 

4800, de 

22/09/06 

Maceira JI Cavalinhos 2005 I 36 
Beneficiação do 

Espaço Exterior 
€5.000,00 

4797, de 

22/09/06 

Colmeias 

 
EB1 Barracão 2006 I 81 

Beneficiação do 

edifício 
€30.000,00 

4614, de 

11/09/06 

Santa Catarina 

da Serra 
EB1 Magagia 2005 I 33 

Adaptação do espaço 

para o pré-escolar 
€108.476,47 

4798, de 

22/09/06 

 

A Câmara, depois de analisar a minuta-tipo de protocolo de delegação de 

competências em epígrafe, e ao abrigo das disposições conjugadas da alínea d) do n.º 1 do 

artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea c) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, deliberou por unanimidade concordar com a proposta de delegação de 

competências nas juntas de freguesia indicadas, aprovar a minuta-tipo e remeter o assunto à 

Assembleia Municipal para efeitos de autorização das delegações de competências e 

aprovação do referido documento, em conformidade com o disposto nos artigos 66.º e 53.º, 

n.º 2, alínea s) daquela Lei n.º 169/99. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto cinco 
Relatório das piscinas 
DLB N.º 1207/06 | A Senhora Presidente disse que tínhamos um relatório elaborado pela 

Sra. Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves e pelos membros do Conselho de Administração da 

Leirisport que na sua opinião não era conclusivo na imputação de responsabilidades. Existia 

um conjunto de entidades e pessoas que não trataram da situação com a devida atenção, 

mas não se poderia atribuir responsabilidades a A, B ou C.  

A proposta é remetê-lo à Assembleia Municipal e esta, como entidade fiscalizadora 

dos actos da Câmara e das empresas municipais, faria o que melhor entendesse.  
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O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins começou a sua intervenção dizendo que o 

relatório em questão tinha ficado de ser reformulado, este deveria conter a data da 

adjudicação da obra, a rectificação dos valores, que a partir de determinada data foi 

diminuído, de €2.073,00 para €1.573,00 não estando estes valores explícitos. 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves disse que o relatório foi um relatório 

objectivo daquilo que foi possível apurar, através dos documentos existentes. A questão da 

redução dos €500,00 a partir de determinada data foi algo acordado verbalmente, por um 

antigo administrador da Leirisport, não tendo ficado nada escrito. Após a elaboração do 

relatório as facturas começaram a ser processadas de acordo com o negociado. Neste 

momento esta situação já estava resolvida. 

O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins respondeu que este acordo não deveria ter 

sido feito verbalmente, sem nada ter ficado registado e que a entidade não deveria ter 

facturado como se não existisse tal acordo. Na rectificação ao relatório deveria ficar 

explicitado qual foi a data a partir da qual este valor ficou corrigido. 

Em relação à proposta de levar este assunto à Assembleia Municipal, como órgão 

fiscalizador, não estava contra, embora o relatório tenha um conjunto de responsabilidades 

que aponta para um conjunto de disparates. O Sr. Vereador sugeriu o envio do processo ao 

Guiness Book, porque não deixaria de ganhar o prémio do “Maior Disparate” e assim 

conseguir a sua inscrição no famoso livro. 

Disse também que seria melhor alterar o relatório em vez de fazer uma adenda como 

foi proposto pela Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, incluindo também a 

adjudicação da obra, quando foi feita a recepção da mesma e os custos, bem claros. Deverá 

também incluir a partir de quando e o porquê da resolução disso, julgando importante que 

esta situação tivesse ficado resolvida.   

Mais disse que quando lhes perguntou o custo foi este o valor que lhe deram, não o 

alertando para uma possível rectificação. 

A Senhora Presidente informou haver elementos escritos na Leirisport onde 

confirmam o início da data do problema e o pedido de correcção das facturas. 

Mais disse que o relatório será corrigido e visto com o Sr. Vereador Eng.º Carlos 

Martins para depois se enviar para a sessão de Assembleia Municipal. 

 
A Câmara Municipal de Leiria elaborou, através da Vereadora com o Pelouro do 

Desporto (e membro do Conselho de Administração da Leirisport) o relatório dos 

acontecimentos, não tendo o mesmo sido conclusivo relativamente à imputação directa de 

responsabilidades. 

Cabendo à Assembleia Municipal a competência de fiscalização dos actos 

praticados pelo executivo municipal, entende-se que o referido relatório deve ser remetido 

àquele órgão, para proceder da forma que entender mais conveniente. 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 
 

Ponto seis 
Processo de obras particulares n.º 986/01–SIMO-Soc. Imobiliária de Cinemas, S.A. 
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DLB N.º 1208/06 | Presente o processo de SIMO – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE 

CINEMAS, SA, com sede na Rua Embaixador Martins Janeira, n.º 2 - D – Piso 0, – Lumiar – 

Lisboa, referente à construção de um edifício localizado em Barruivo, freguesia de Leiria, no 

qual foram introduzidas alterações em obra, constantes das telas finais. 

A Câmara Municipal, tendo analisado o assunto, deliberou por unanimidade 
considerar viável a legalização das alterações de arquitectura referentes à cobertura da zona 

pedonal, com a condição da área de circulação pedonal coberta ser um espaço de uso 

público, com acesso franco, permanente e sem restrições ao público em geral. 

Mais deliberou que deverá ser apresentado projecto de alterações, devidamente 

instruído, que dê cumprimento à condição referida e que englobe a totalidade das alterações 

que se pretendem legalizar. 

Os pedidos de constituição de propriedade horizontal e da autorização de utilização 

ficam dependentes da regularização do processo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Encerramento da reunião  

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram doze horas e dez minutos mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a 

presente acta que eu, Sérgio Silva, Director do Departamento Financeiro e Administrativo, 

mandei escrever e subscrevo. 

 
A Presidente da Câmara Municipal____________________________________________ 

 
O Director do Departamento Administrativo e Financeiro__________________________ 
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